
JORNET 

Seria tanmateix mossàrab? Però no hi ha pista etimològica gens clara. 
Pel fet d'ésser una cala pensem en jones; però la d s'hi oposa. Forgant-ho 
molt podríem imaginar *JUNCETALE derivat de JUNCETUM 'joncar', però se-
ria violentissim suposar una contracció goncdal > Jondai. Increíble. 

No es pot dir que hi hagi una arrel arábiga gnd. Hi ha tanmateix al-
gunes coses. Hi ha un substantiu que no és pròpiament aràbic: gund d'al-
guns textos aràbics ja antics, amb el significai d'«armée, troupes, soldats» 
i també «campament».4 Ramon Martí5 també ens el dona però com a plu-
ral de gundì 'un soldat'.6 En Coromines ha descobert que és un manlleu 
de l'irani: pelvi i pàrtic gund «troop».7 Ens faltaría justificar -al. Sembla 
que es repetiría la transformado que ens presenten les paraules almirall, 
abreujament d'amir al-mo'mimn i rnarg al-'ain, marg al-ruzz, etc., abreujats 
en marjal com s'ha explicat en el DECat, v, 493¿16ss. En el cas present: 
gund al-caskarí 'batalló d'infanteria' (o de cavalleria, etc.) o gund al- acrabí 
'campament deis àrabs': abreujat en gund al..., tal com amir al... 

Val a dir que YAbenjondal del Memoriale Divisionis no lliga gens cla-
rament amb això, però podría èsser un abreujament antic, ¿de l'època de 
les incursions normandes i de l'amena?a pisano-catalana?; voldria dir que 
en el segle xii-xin en l'àrab eivissenc ja s'hauria produit la corrupció que 
va donar Jondal; i que, per consegüent, hi havia un moro eivissenc que es 
deia Abenjondal. Aben =- àr. Ibn no solament s'usava en el sentit de 'fili 
de' sino algunes vegades com a mer exponent personalitzador (DECat, s. v. 
fili): podría èsser, dones, també un 'Beni-erza, el del campament' (o 'el de 
Jondal'). 

JORNET (Santa Eugènia, Mail. 18, h-3) 

Hi ha un altre lloc de nom molt semblant {vid. cèdula segiient). 
Coromines senti els dos en plural. Mascaró només aquest en singular, 

l'altre en plural. 
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